LUNCHKAART

LUNCHKAART VERKRIJGBAAR VAN 12:00 - 14:00

Heerlijke nieuwkomers!!
PULLED PORK “Jack Daniëls” (brioche bun)
traag gegaard varkensvlees met koolsla , barbecuesaus

€ 12.00

BUIKSPEK 24/u Langzaam gegaard op lage temperatuur
€ 12.50
geserveerd op een vikingbroodje met mangochutney , zoetzuur, jalapeno en een lichte spicy grillsaus

TOAST (enkel -dubbel )
GEROOKTE ZALM ‘KLASSIEK’ met fijn gesneden rode ajuin en peterselie

enkel / dubbel
€ 9.00 / € 17.00

RUSTIEKE BUN OF MEERGRANEN TRIANGEL
GEROOKTE ZALM ‘FANCY’ met avocado, rucola, kruidenkaas (optioneel gepocheerd ei)

€ 13.00 / € 14.50 (ei)

DIKKE BOTERHAMMEN ( enkel of dubbel belegd – bruin of wit brood )

enkel / dubbel

GEBAKKEN CHAMPIGNONS vleugje look, belegd op een lapje ‘Colonata’

€ 9.00 / € 17.00

BRIE afgewerkt met Luikse siroop, noten

€ 7.50 / € 13.50

EIERSALADE kappertjes, augurk, zoutzuur gemarineerde rode ajuin en tomaat

€ 6.50 / € 12.50

RUSTIEKE BUN
CHICKEN ‘GRILL’
traag gegaarde kipfilet, kort gegrild, sla, saus naar keuze

€ 9.00

SOEP
TOMATENSOEP MET BALLETJES

€ 7.50

SALADES
SALADE ‘GEITENKAAS BUCHE ‘ met appel en spek

€ 18.50

CEASAR ‘CHICKEN’ romeinse sla, kio, ansjovis, ei, croutons, Parmezaan, caesar dressing € 18.50
SALADE ‘KIBBELING’ met seizoensgebonden ingrediënten
€ 21.50
Griekse Sla kerstomaatjes , feta , zwarte olijven , paprika , komkommer

€ 16.50

KROK’N ROLL
KROK ’N ROLL ‘MENEER’
KROK ’N ROLL ‘MADAM’ met een spiegelei
KROK ’N ROLL ‘ANANAS’ op een schijf vers gegrilde ananas

€ 9.00
€ 10.50
€ 11.50

EITJES
OMELET NATUUR
OMELET SPEK
OMELET VAN ’T VELD
brood inbegrepen – supplement frieten + €3.50

€ 6.50
€ 9.50
€ 14.00

KROKETTEN
KAASKROKET met gefrituurde peterselie en slaatje
GARNAALKROKET met gefrituurde peterselie en slaatje
DUO VAN KAAS -en GARNAAKROKET met gefrituurde peterselie en slaatje

€ 11.00
€ 16.00
€ 13.50

BURGERS
ROYAL ‘DJEU’
riante black Angus burger, sla, tomaat, cheddar, ui, augurk, bacon, spiegelei en frieten
ROYAL ‘VJEU’ filet van gebakken kabeljauw, tomaat, ui, augurk, spiegelei en frieten

€ 16.50
€ 17.50

VAN DE STOOF
STOOFVLEES gemaakt van ‘endvogel’ en donker bier en witloofslaatje
VOL AU VENT klassiek bereid en afgewerkt met een mousseline

€ 22.00
€ 20.00

Frieten, kroketten of puree inbegrepen

VAN DEN BEENHOUWER
TOURNEDOS 200 GR GEGRILD sla en saus (champignonsroom, perperroom of bearnaise +€2.50)
RIBBEKES met sla - bbq saus en zoutzure saus
Frieten, kroketten of puree inbegrepen

€ 20.00
€ 19.00

VAN DE VISBOER
DORADE ROYAL ‘ GRILLADA’ - VOLLEDIGE VIS

€ 25.00

warme groenten of fris slaatje en rozemarijnaardappeltjes

MORTSELSE VISPAN

€ 26.00

rijkelijk gevuld – duchesse aarappel – heerlijk ‘goddelijke ‘ saus

KIBBELINGEN van kabeljauw ‘de echte Rotterdamse’ met remouladesaus

€ 16.00

frieten, kroketten inbegrepen

SCAMPI
SCAMPI ‘GRILLADA’ gegrild in fijne olijfolie en look

€ 14.00

SCAMPI ‘CURRY’ kort gebakken, vergezeld van een fijne currysaus en tuinkruiden

€ 15.00

SCAMPI ‘ NON DE DJEU’
kort gebakken, vergezeld van een licht pittige getomateerde roomsaus

€ 15.00

SCAMPI’ DEL SOL’

€ 17.50

kort gebakken, geserveerd in een romige saus met groentjes olijven en feta
brood inbegrepen – supplement frieten + € 3.50

!!!!!! VRAAG NAAR ONZE WEKELIJKSE VISSUGGESTIE VOLGENS SEIZOEN EN AANBOD
ONZE VIS WORDT RECHTSTREEKS AANGELEVERD VAN ‘SCHMIDT ZEEVIS UIT ROTTERDAM ‘
NIET VOOR NIETS LUIDT DE SLOGAN ‘ VERSERE VIS ZWEMT NOG ‘ !

VOOR DE KLEIN MANNEN TOT 12 JAAR
KIPFILET met appelspijs, frietjes en mayonaise

€ 12.50

VISFILET kabeljauw gebakken met puree

€ 12.50

ROYAL KIDS BEEFBURGER

€ 12.50

huisgemaakte ‘black agnus’ beefburger, broodje, sla, ketchup, cheddar, bacon, zoete augurk en frietjes

ROYAL KIDS FISHBURGER
filet van gebakken kabeljauw, broodje, sla, tomaat, ui, zoete augurk en frietjes

€ 13.50

VOL AU VENT – KIDS met frietjes (zonder koekje)

€ 13.50

